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Som musikere i Kringkastingsorkestret, er vi så heldige å få reise rundt og spille for folk over hele landet. Vi har 

sett at effekten av å ’overta’ en bygd i noen dager, er svært positiv for det lokale musikkmiljøet. Det er noe av 

dette vi vil oppnå med Trombonemani. Vi vil reise som ensemble til forskjellige byer og bygder over hele 

landet, og samle alle grovmessingblåsere til en helg stappfull av ensemblespill, mesterklasse og workshop. 

 

Hele helgen avsluttes med en konsert der deltakerne presenterer noe av det de har vært med på, og NTE spiller 

en lengre avdeling der vi presenterer et variert og spennende repertoar for deltagerne og lokalbefolkningen.  

 

Ensemblets medlemmer er alle aktive som pedagoger, fra aspirant- til musikkstudentnivå. Vi har bred erfaring 

med å jobbe med barn, ungdom og voksne.  

 

Deltakerne vil bli delt i større og mindre grupper etter nivå, og vil få spille et repertoar tilpasset deres behov 

som vi håper vil gi dem nytt innblikk i kammermusikk for grovmessing.  

På avslutningskonserten, og også underveis i seminaret, vil NTE selv presentere et repertoar som spenner seg 

fra barokken til jazz og samtidsmusikk.  

 

Om Norsk tromboneensemble 

 
Norsk tromboneensemble ble stiftet i 2013 og består av trombonistene Sverre Riise, Petter Winroth og Clare 

Farr og tubaisten Thomas Røisland. De fire, som til hverdags spiller i Kringkastingsorkestret, har svært bred 

erfaring som solister og kammermusikere. De behersker de fleste genre, fra barokken til samtidsmusikk, jazz og 

pop.  

 

Stiftelsen av Norsk tromboneensemble kommer som et resultat av musikernes sterke ønske om å utvikle seg 

som ensemble, å presentere variert trombonemusikk på et høyt nivå lokalt og nasjonalt og å være en 

inspirasjonskilder for messingblåsere i alle alder og på alle nivå. Med den store bredden ensemblets musikere 



behersker, ønsker vi å inspirere et bredt publikum fra skolekorpsmusikanter til profesjonelle musikere og 

alminnelige konsertgjengere, gjennom en utstrakt konsert- og pedagogisk virksomhet. 

 

Påmelding 

 

Trombonister og tubaister i alderen 13 – 113 er velkomne til å delta. Vi deler opp i deltakerne i ensembler 

tilpasset nivå og alder. Begge dager vil det være rikelig med tid til kammermusikk. Dersom det er interesse for 

det, vil det også bli arrangert en mesterklasse en av dagene. 

Aktiv deltakelse på mesterklasse er frivillig. Ønske om aktiv deltakelse meldes ved påmelding. Mesterklassene 

er åpne for både solister og ensembler. 

 

Påmeldingsskjema finnes på www.tromboneensemble.no/trombonemani.html.  Frist: 15. mars 

 

Påmeldingsavgift på kr 500,- betales innen 15. mars for å bekrefte deltakelse. Avgift refunderes ikke etter 

denne datoen. 

 

Trombonemani støttes av Furestiftelsen: www.furestiftelsen.no  

 

Kontonummer: 1503 49 93707 

Organisasjonsnummer: 913 738 047 
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